Nieuwsbulletin basisschool De Grienden maandag 7 november 2016
Veel gezond nieuws
Beste ouders/verzorgers,
Ook in de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar kunnen we met gepaste trots een
nieuwtje met u delen: onze school is uitverkozen om mee te doen aan het EU-schoolfruiten groente! U leest er meer over in deze nieuwsbrief.
Ook doen we dit jaar mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Op donderdag 10 november
gaan we gezellig samen ontbijten op school.
Verder vindt u in deze editie informatie over het belang van goede fietsverlichting, een
bericht van de Sint, nieuws over de ouderbijdrage en doen wij weer een beroep op u voor
diverse activiteiten.
Het voorstellen van MR en OC zal in een apart bulletin worden gemaild.
Wij vragen u aandacht voor de gewijzigde lestijden in december. Die kunt u vinden in het
overzicht belangrijke data en nuttige informatie.
Veel leesplezier!
Leiding en leerkrachten basisschool De Grienden

Van pomelo tot peen of peer: wij eten groente en fruit als pauzehap!
We mogen met onze school dit schooljaar meedoen aan het EU-schoolfruit- en
groente! Gedurende 20 weken krijgen we op drie vaste dagen in de week
tijdens de ochtendpauze een portie groente of fruit, die we gezamenlijk in de
klas opeten. We starten er deze week, op woensdag 9 november, al mee.

Het EU-schoolfruit-en groente is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk
legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen
gezond, maar ook gezellig! Wij zien in het EU-schoolfruit- en groente een waardevolle
investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Wij hopen
dat u dat óók vindt.
Praktisch
Tot en met week 15 in 2017 krijgen de kinderen op maandag, woensdag en
donderdag groente en fruit op school. Op deze dagen hoeft uw kind zelf geen fruit
(maar wel drinken) mee te nemen naar school. Wel heeft uw kind op deze drie dagen
een leeg bakje mét dekseltje nodig met daarin een lepeltje en vorkje. Dit komt aan het
einde van de dag gewoon weer mee naar huis.

Let op, in de eerste week, week 45, hebben we op woensdag 9 en donderdag 10
november schoolfruit.
Juf Willy zal elke donderdag een mailtje sturen met daarin de soorten fruit die
aangeboden worden, zodat u daar rekening mee kunt houden.
Deze week komen de volgende fruitsoorten aan bod: woensdag pomelo, donderdag peer,
maandag appel.
Mocht uw kind heel veel soorten groente en fruit niet lusten, dan moedigen we het wel
aan om het fruit of de groente van de dag te proeven. U mag uw kind op de ‘schoolfruitdagen’ uiteraard fruit/groente meegeven die het wél lust. Let op: geen koek, kaas,
yoghurt, knijpfruit e.d.
Hulpouders gevraagd
Op woensdagochtend maken we graag gebruik van hulpouders om de groente en het
fruit ‘hapklaar’ te maken (afhankelijk van groente of fruit van dat moment: schillen,
snijden, verdelen). Wilt u ons op één of meerdere woensdagochtenden van 08.30 uur tot
ongeveer 10.00 uur komen helpen, laat ons dat dan weten via
info.grienden@dewaarden.nl We maken zo snel mogelijk een schema, zodat u weet
wanneer u aan de beurt bent.
U kunt meer lezen over het EU-schoolfruit en –groente op de website
www.euschoolfruit.nl.

Samen aan tafel: het Nationaal Schoolontbijt
Voor één keer mogen onze leerlingen met een lege maag naar school komen.
Want op donderdag 10 november nemen we met de hele school deel aan het
Nationaal Schoolontbijt.
Veel kinderen slaan ’s ochtends hun ontbijt over, blijkt uit verschillende onderzoeken. Of
ze ontbijten niet gezond. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start
is. En het is ook nog eens leuk om samen te ontbijten. Dat gaan we dan ook doen op
donderdag 10 november. We verwachten uw kind(eren) op de normale tijd op school. Als
de bel is gegaan, gaan we samen op school ontbijten. Uiteraard houden we rekening met
kinderen met een voedselallergie.
Maar liefst 2700 basisscholen in het hele land doen mee, in totaal schuiven zo’n 520.000
leerlingen aan. Bakkerij Bakker en AH Made maken dit voor de Grienden mogelijk.
Op deze manier wordt het Nationaal Schoolontbijt niet alleen het leukste, maar ook het
meest gezonde en meest educatieve ontbijtfeest! Meer lezen? Kijk dan op
www.schoolontbijt.nl

ANWB Lichtbrigade: veilig en verlicht op weg naar school
De kinderen en de Oudercommissie (OC) controleren samen op vrijdag 11
november de verlichting van uw kinds fiets. Laat uw zoon en/of dochter dus
aanstaande vrijdag op de fiets naar school komen en sluit u op die manier ook
aan bij de ANWB Lichtbrigade!

De wintertijd is weer ingegaan, de dagen zijn korter en ’s ochtends is het misschien nog
donker als uw kind op de fiets stapt om naar school te gaan. Wij vinden het als school
belangrijk dat onze leerlingen veilig en goed verlicht door het verkeer gaan. Daarom
ondersteunen wij de ANWB Lichtbrigade. Wist u dat de kans op een aanrijding met 20 %
afneemt door goede verlichting? Op vrijdag 11 november houden we op school een
fietsverlichtingsactie. Met behulp van de toolkit van de ANWB Lichtbrigade controleren we
of de fietsverlichting van uw kinds fiets in orde is. Kijk voor meer informatie over de
ANWB Lichtbrigade op www.anwb.nl/verkeer/lichtbrigade

Welkom Sinterklaas!
De Sint is weer onderweg naar Nederland en komt
zaterdag 12 november in Lage Zwaluwe aan. Wij hopen
de Goedheiligman ook dit jaar weer op onze school te
mogen begroeten. We willen graag pyjama zingen op 29
november en hopen op maandag 5 december samen met
Sinterklaas het sinterklaasfeest te mogen vieren, maar
daar moeten we nog wel wat voor doen!
We willen de gangen van de school graag versieren, zodat we
Sinterklaas in stijl kunnen ontvangen. Daar hebben we uw hulp
hard bij nodig! Op vrijdag 11 november versieren we vanaf
08.30 uur de gangen, helpt u mee? U hoeft niet handig en/of
creatief te zijn, alle hulp is van harte welkom. We verzamelen in het technieklokaal.
Pyjama zingen
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 mogen dinsdagavond 29 november in hun pyjama naar
school toe komen om hun schoen te zetten. De kinderen zijn, met hun ouders, van 18.00
uur tot 18.30 uur van harte welkom in hun eigen klas. Onze kleuters maken van te voren
een schoen, speciaal voor het pyjama zingen. Deze schoenen gaan we in de klas
versieren. De kinderen van gr. 3 en 4 mogen dinsdagavond 29 november een schoen
meenemen.
Sinterklaasfeest 5 december
Op maandag 5 december vieren we op school het sinterklaasfeest. De schooltijden zijn
deze dag 08.30-14.30 uur. Meer informatie volgt.
Op dinsdag 6 december mogen de kinderen een half uurtje later op school komen, de
schooldag begint dan om 09.00 uur.

De eerste kerstinformatie
Onze jaarlijkse kerstviering is dit jaar op donderdag 22 december.
Die donderdag hebben we aangepaste lestijden. We hebben school van 08.30
uur tot 12.30 uur en we hebben een avondprogramma. U ontvangt zo snel
mogelijk meer informatie over dit programma.
Voor de kerstviering zijn we op zoek naar lege glazen potten. Potjes van de appelmoes,
de boontjes, de bietjes, het maakt niet uit. Als ze maar leeg, schoon en zonder etiket en
deksel zijn. Lever ze in bij de groepsleerkracht.
Mocht u theelichtjes hebben waar u niks meer mee doet, dan maakt u ons daar uiteraard
ook blij mee. Net als met verlichtingssnoeren, we zitten verlegen om snoeren
kerstlampjes. Heeft u ze over, geef ze dan gerust af op school!

Ouderbijdrage onmisbaar voor het organiseren van leuke activiteiten
Eind november gaat de Oudercommissie (OC) aan de slag met het innen van de
jaarlijkse ouderbijdrage. Dankzij deze ouderbijdrage kan de OC zorgen voor
diverse excursies, sportdagen, schoolreisjes, het kamp en diverse andere
activiteiten. De ouderbijdrage is 30 euro per kind.
Heeft u de OC gemachtigd het bedrag te innen? Dan wordt het in twee delen (van 15
euro per kind) afgeschreven. U kunt de automatische incasso’s verwachten rond 20
november 2016 en 20 februari 2017. Maakt u de ouderbijdrage liever zelf over? Dan
kunt u het gehele bedrag van 30 euro per kind overmaken naar de Stichting
Oudercommissie Basisschool De Grienden, op rekeningnummer NL53 RABO 0149 4864
80, o.v.v. de naam of namen van uw kind(eren). De OC ontvangt uw bijdrage graag
vóór 1 januari 2017.
Wilt u uw bijdrage automatisch overmaken en heeft u nog geen machtiging ingevuld?
Lever dan het machtigingsformulier dat u aan het einde van deze nieuwsbrief aantreft
ingevuld in op school.

De Week tegen Kindermishandeling
Bij het vermoeden van kindermishandeling kom je in actie! Altijd!
In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld
één kind per klas. Veel te veel natuurlijk! Om het aantal mishandelde kinderen
terug te dringen, is ieders inzet nodig. Ook die van u! In de Week tegen
Kindermishandeling – van 14 tot en met 20 november doen we een beroep op
iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén
persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind
voorgoed te veranderen.
Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één
iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld
doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een
mishandeld kind voorgoed. Mishandelde kinderen
ervaren het zwijgen van omstanders als het meest
pijnlijk. Het geeft hen het gevoel dat ze er niet toe
doen, dat niemand om ze geeft. Mishandelde kinderen
die zelf niet durven te praten, hebben belangrijke
anderen in de omgeving nodig die hun signalen

opmerken en in actie komen. Naast professionals zoals zorgverleners, onderwijzers en
politie zijn familieleden, buren of clubgenoten van belang.
Toch vinden veel mensen het lastig om bij een vermoeden van kindermishandeling in
actie te komen. Zie ik het wel goed? Vererger ik de onveiligheid van een kind niet als ik
me ermee bemoei? Allemaal logische vragen, maar er is maar één helder antwoord op te
geven. Zelfs bij het geringste vermoeden van kindermishandeling kom je in actie. Neem
het zekere voor het onzekere en bel met Veilig Thuis, 0800-2000, zie ook
www.vooreenveiligthuis.nl. U kunt ook contact opnemen met het CJG Drimmelen
Geertruidenberg, telefoon 0162-690120.

Belangrijke data en andere nuttige informatie
November
Wo. 9 november
Do. 10 november
Vr. 11 november
Vr. 18 november
Ma. 21 en di 22 november
Di. 29 november 18.00 – 18.30 uur
December
Ma. 5 december
Di. 6 december
Do. 22 december
Vr. 23 december

Activiteit
Start EU-schoolfruit en groente programma
Schoolontbijt; start 08.30 uur
ANWB Lichtbrigade: fiets mee naar school
Studiedag coöperatief leren – alle kinderen zijn
vrij
Rapportbespreking
Pyjama zingen voor groep 1 t/m 4
Activiteit
Sinterklaasfeest
Schooldag begint om 09.00 uur
Kerstfeest, Aangepaste schooltijden: 8.3012.30 uur Tijden avondprogramma volgen nog
Om 12.30 uur begint de kerstvakantie. Alle
klassen hebben ’s middags vrij.

We zoeken:
Hulp bij het aanbrengen van de
sinterklaasversiering
Hulp bij het bereiden / uitdelen van het
schoolfruit
Lege, schone, glazen potten
Theelichtjes
Lichtsnoeren

Op vrijdag 11 november
Vanaf deze week elke woensdag gedurende 20
weken, volgens een nog op te stellen schema
Vanaf nu t/m 19 december in te leveren
Idem
In te leveren t/m 6 december

E-mailadres school:

info.grienden@dewaarden.nl

Telefoonnummer school:
Schoolleiding:

0168-482535
Willy Duister (ma. do. vr.)
Johan Vos
www.bsdegrienden.nl
www.facebook.com/bsdegrienden.nl

Website school:
Facebook:

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 5 december.
Heeft u berichten en/of ideeën voor de nieuwsbrief, mail die dan voor donderdag 1 december 08.30
uur naar redactie@bsdegrienden.nl

